
 (1392؛مدرسی)مدیریت بدن  پرسشنامه

( طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه 1392پرسشنامه مدیریت بدن: پرسشنامه مدیریت بدن توسط مدرسی)

بعد نگرش گویه بسته پاسخ می باشد بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد. پرسشنامه مذکور چهار  31شامل 

 های الغری می باشد.های زیبایی، آرایش بدن و رویهنسبت به آرایش، جراحی

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
های های ظاهری ومرئی بدن است. این مفهوم به کمک معرفکاری مستمر ویژگیو دست مدیریت بدن به معنای نظارت

ست کاری پزشکی)جراحی بینی و پالستیک(ومیزان اهمیت دادن به کنترل وزن )از طریق ورزش، رژیم غذایی و دارو(، د

مراقبت های بهداشتی و آرایشی و استحمام روزانه ، آرایش مو،آرایش یا اصالح صورت، استفاده از عطر و ادکلن و دئودرانت 

ی ت با سه درجهزیر بغل، آرایش ناخن و لنز رنگی برای خانم ها ، به یک شاخص تجمعی تبدیل شده است که متغیری اس

نظارت سطح پایین، نظارت متوسط و نظارت سطح باال.  چگونگی تغییر در بدن )پوشش، آرایش، جراحی و...(، که توسط 

ی کند که بر اهمیت بدن به عنوان وسیلهای تالش میگیرد، به طور گستردهداری و تبلیغات صورت میمحصوالت سرمایه

دهد ها را تغییر میسازد و سلیقهاز موضع طبقاتی بیافزاید ودر این فرایند استانداردهایی میای اصلی ابراز فردیت و نیز نشانه

کند و این کار همواره ادامه و به دنبال آن شکل مصرف کاالها و خدمات را به منظور دستکاری در بدن تعیین می

 (.1392دارد)مدرسی، 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

های الغری تقسیم شده است های زیبایی، آرایش بدن و رویهر شاخص نگرش نسبت به آرایش، جراحیمدیریت بدن به چها

 که هریک نیزداری معرف هایی هستند و براساس این شاخص ها ومعرف ها، مدیریت بدن عملیاتی شده است.

 مولفه های پرسشنامه :

 گويه ها معرف شاخص ها

نگرش نسبببت 

 به آرایش

میانسال است ، آرایش مخصوص میهمانی آرایش برای زنان 

ومجالس خصوصی است، تحسین دیگران از طریق آرایش ، 

خاطر  به  مهم نبودن تفکر دیگران در مورد آرایش، آرایش 

 دیگران ، آرایش اکثریت زنان

3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،9 

 1از جدول 

حی هببای جرا

 زیبایی

زیباترشدن با جراحی صورت یا بینی، مورد توجه بودن اندام 

ظریف، اندام الغر نشانه زیبایی، استفاده از ارتودنسی، زیباتر 

 شدن با پروتز لب 

1 ،2 ،5 ،10 ،22 

 (1) از جدول 

 

 آرایش بدن

 

ازعطروادکلن و دئودورانت، رژگونه، اپیالسیون، ناخن استفاده

م های مرطوب کننده، مصببنوعی، لنز رنگی، خط چشببم،کر

 14تا  1

 

 (2)از جدول 



های روشبببن های ضبببدآفتاب، کرمرژلب، الک ناخن، کرم

 کننده پوست، مداد ابرو، ریمل، آرایش مو

هبببای رویبببه

 الغری

سونای خشک ، ورزش های هوازی، پیاده روی، کنترل وزن 

غذایی، کنترل وزن از طریق ورزش، کنترل  از طریق رژیم 

 وزن از طریق دارو

  20تا  15

 (2)از جدول 

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق 

ول زحمت اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قب. دانشگاهی تنظيم شده است

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

 خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 اختیاری(برای اطالع از نتایج تحقیق)  ایمیل

 سواالت:

 یزان موافقت خود را با هریک ازعبارات زیر درمحل مشخص شده عالمت بزنید.لطفام -1

 کامالمخالف مخالف نظربي موافق کامالموافق موارد 

صورت یابینی اگربه جوانتر وزیباترشدن کمک کند جراحی 1

 خوب است.

     



      گیرد.میاندام ظریف بیشتر مورد توجه قرار 2

وشادابی جوانی برای زنان میانسالی است که غالباطراوت آرایش 3

 را ندارند.

     

      ومجالس است.میهمانینظرمن آرایش بیشترمخصوصبه 4

      اندام الغرنشانه زیبایی زن است. 5

      کنندتادیگران رابه تحسین وادارند.میزنان آرایش 6

آرایش من چه فکری درباره برای من مهم نیست که دیگران 7

 کنند.می

     

      کنند.زنان به خاطردیگران صورت خود را آرایش می 8

      شود.آرایش ازخانه خارج میبدونکمترزنیروزهااین 9

      کنم.درصورت نیاز از ارتودنسی استفاده می 10

      پروتز لب اگربه زیباترشدن کمک کند خوب است. 11

 
 های زیر را درمحل مشخص شده عالمت بزنید.لطفا میزان انجام هریک از فعالیت -2

 هرگز بندرت اوقاتبعضي اوقاتاغلب هميشه موارد         

      ازعطروادکلن و دئودورانتاستفاده 1

      از رژگونهاستفاده 2

      از اپیالسیوناستفاده 3

      از ناخن مصنوعیاستفاده 4

      از لنزهای رنگیاستفاده 5

      از خط چشماستفاده 6

      های مرطوب کنندهاز کرماستفاده 7

      استفاده از رژلب 8

      استفاده از الک ناخن 9

      های ضد آفتاباستفاده از کرم 10



      کننده پوستهای روشناستفاده از کرم 11

      استفاده از مداد ابرو 12

      از ریملاستفاده 13

      ازآرایش مو)الیت، مش، رنگ مو و...(استفاده 14

      از سونای خشکاستفاده 15

      های هوازی)آیروبیک(ازورزشاستفاده 16

      ازپیاده رویاستفاده 17

      کنترل وزن از طریق رژیم غذایی 18

      کنترل وزن از طریق ورزش 19

      کنترل وزن از طریق دارو 20

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحليل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس تکمیل پرسشنامهها را بین جامعه خود تقسیم و پس از به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 له اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .مرح

( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1الت است شما باید سوا 7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم 

compute . است.کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا .. 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.



زمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آ

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامالمخالف مخالف نظربي موافق کامالموافق گزينه  

 1 2 3 4 5 امتیاز  

 

 تحليل بر اساس ميزان نمره پرسشنامه 

حدددداقدددل  هاتعداد گويه ابعاد مديريت بدن

 امتيازگويه

ثر  ک حدا

 امتياز گويه

حداقل امتياز 

 هر بعد

 حداکثر امتياز

 هر بعد 

 30 6 5 1 6 نگرش نسبت به آرایش

 25 5 5 1 5 های زیباییجراحی

 70 14 5 1 14 آرایش بدن

 30 6 5 1 6 های الغریرویه

 155 31 - - 31 مجموع

 

 پرسشنامه پايايي و روايي

بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. ، مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری :روايي ابزار سنجش

تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد های نامناسب و ناکافی میاهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری

 (. 1390، )خاکی

 استفاده کارشناسان و متخصصین و اساتید دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای

 برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن فهم قابل و بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده

 در نظر مورد اصطالحات و شد خواهی نظر ، دهد می قرار سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای

 .   گردید اعمال پرسشنامه

اند ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شدهمیزان دقت شاخص، منظور از اعتبار )پایایی(

، روش گوتلن، های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخبرای بررسی همسانی درونی آزمون روش(. 1390، )ساروخانی

 .ها هستنداین روشریچادسون از جمله -روش کودر، روش موازی محدود، دو نیمه کردن روش

 پايايي شاخص ها

نگرش نسبت 

 به آرایش

76/0 



های جراحی

 زیبایی

74/0 

 

 آرایش بدن

70/0 

 

های رویه

 الغری

75/0 

 

 منبع: 

 .چاپ دوازدهم رفتاری،های تحقيق در علوم روش( 1387سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. )

( ، بررسی رابطه بین سبک زندگی و مدیریت بدن، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشاسی، دانشگاه 1392مدرسی، کژال)

 عالمه.

 

 


